
  
 
 
 
 

 
  GABINETE DO VEREADOR WENDERSON BATISTA 

 
REQUERIMENTO Nº 122/2021 

 
 

O Vereador WENDERSON DE MENEZES BATISTA que abaixo subscreve, 

requer a Mesa Diretora, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o 
Plenário, seja solicitado ao  Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de 

Pernambuco - Paulo Henrique Saraiva Câmara, ao Excelentíssimo Senhor 

Secretário de Saúde do Estado de Pernambuco – André Longo e a Gerente da 

VIII Gerência Regional de Saúde (GERES), no sentido de que informem a 

sociedade Petrolinense o(s) motivo(s) pelos quais os equipamentos de saúde 

(macas, leitos, refrigeradores de medicamentos, monitores cardíacos, bombas 

de infusão, incentivadores respiratórios e eletrocardiógrafos), que eram 
utilizados no Hospital de Campanha montado pelo Governo do Estado em Petrolina, 

estavam guardados e inutilizados no depósito do Centro Social PIO XI, 

enquanto o Prefeito do Município de Petrolina - Miguel Coelho, buscava firmar 
apoios e parcerias com hospitais públicos e particulares da região e da rede PEBA 

para ampliar os leitos de atendimentos e de unidade de terapia intensiva em virtude 

do aumento exorbitante dos casos de Covid-19 em nosso município. Requer, ainda, 
que informem por quanto tempo os referidos equipamentos ficaram guardados e 

inutilizados em depósito localizado em nosso município, bem como por quais 
motivos os equipamentos foram levados para a cidade de São Lourenço da Mata - 

PE, enquanto o município de Petrolina necessita dos mesmos equipamentos nos 

hospitais? 
 

JUSTIFICATIVA: 

 
Após a denúncia realizada pelo Vereador que este subscreve, o sr. Secretário 

de Saúde do Estado se pronunciou informando que irá enviar os equipamentos 
supracitados para a cidade de São Lourenço da Mata - PE, cidade da Região 

Metropolitana do Recife, sendo que os hospitais do Município de Petrolina, 

principalmente os da rede SUS, também necessitam dos mesmos equipamentos 
devido ao aumento do número de casos da Covid-19, no entanto, os utensílios 

ficaram por muitos meses inutilizados e guardados no depósito do Centro Social PIO 
XI, podendo ter sido utilizados para equipar os hospitais da cidade, ampliar o 

número de leitos e ajudar a salvar vidas. 

 
Sala das sessões, 06 de abril de 2021. 

 

Wenderson de Menezes Batista 

Vereador DEM 

cas 


